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Anne Bak

Vurdering udført af
Anne Bak

Barnets væresteder:
Garderobe
Delt i tørt og fugtigt område
Skab/garderobe til hvert barn

Opholdsstue for børn
Gulvet er vaskbart

Bemærkninger
Ja
Ja

Bemærkninger
Ja

Gulvet er helt – uden revner

Gulvene er generelt af ældre dato og der er nogle få revner,
dog ikke dybe.

Gulvet rengøres dagligt

Der var lidt usikkerhed omkring, hvorvidt alle gulve bliver
rengjort hver dag, så det følger lederen op på. Alle gulvene
skal rengøres hver dag, da børn og voksne går med fodtøj ind
på gulvene - også der, hvor der spises. Man bør indføre
indgang med fodtøj kun i garderoben samt gøre brug af de
blå overtrækssko. Pt. går man både ind via garderobe, men
også via køkkenet og gennem spiserummet med fodtøj på,
hvilket ikke er hygiejnisk. Det skal der findes en løsning på.

Gardiner/persienner er rene

Der er forskellige ophæng i de enkelte rum. Nogle er
vaskbare – andre er ikke. Man bør, når der skal købes nyt
investere i vaskbart.

Stole rengøres dagligt

Ja, men man skal være obs. på, at armlæn også bliver tørt
over hver gang, at der har været spist, både frokost og frugt.

Stole er rene

Ja

Bordplade afvaskes dagligt

Ja

Lamper er rene

Nej, de var meget beskidte. Der var usikkerhed omkring, om
det er rengøringens eller personalets ansvar at aftørre
lamperne. Det skal der følges op på.

Hylder og skabe er rene

Ja

Kasser o.l. med legetøj er rene

Ja

Puder har vaskbart betræk

Nej. Man bør ved ny indkøb tænke i vaskbart betræk, så
dette foretages jævnligt.
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Pudebetræk vaskes ved forurening

?

Vaskemetode og vaskehyppighed for puder

Sjældent, formodentlig kun ved spild.
Der bør ske afvaskning jævnligt.

Pudebetrækket ser rent ud

?

Madrasser har vaskbart betræk

Nej. Man har ingen madrasser i opholdsrummet, men en
sofa, som er meget slidt og hvor betrækket hverken er
vaskbart eller kan afmonteres ift. at blive vasket.

Vaskemetode og vaskehyppighed for
madrasbetræk

Ikke muligt at vaske.
Når der skal investeres i nyt, bør man købe sofa el. andet,
som enten kan afvaskes eller hvor betrækket kan afmonteres
og vaskes i vaskemaskinen.

Puslerum

Bemærkninger

Puslepladsen er hel, ren og uden revner

Ja

Puslepladsen afvaskes/afsprittes efter hvert
barn

Ja

Hvert barn sit liggeunderlag

Ja, men her bruges håndklæder, som kogevaskes efter brug.
Dette er ikke en optimal løsning og man bør i stedet indføre
engangsunderlag.

Der anvendes engangsklud til afvaskning af
barnet

Ja

Hvert barn sit håndklæde til aftørring

Ja, men igen bør her indføres engangsklude/klæder ift.
aftørring.

Der anvendes engangshandsker ved skift af
ble med afføring

Ja

Den snavsede ble lægges straks i affaldspose

Ja, men bleerne lægges i den åbne trådkurv, som bruges til
engangsklude ved håndvask. Man har en aftale om, at de skal
smides ud i den store skraldespand, når man har skiftet
barnet. Det gøres ikke konsekvent. Der lå fx en ble i
trådkurven under tilsynet. Det anbefales, at man køber en
decideret blespand, som man kan nøjes med at tømme, når
man lukker af om eftermiddagen.

Det anvendte fad rengøres efter hvert
brug/beklædes med plastpose

Der bruges ikke fad, men bidet.

Rindende vand anvendes i stedet for brug af
fad

Ja

Efter bleskift udføres håndvask af såvel
voksen som barn

Nej, kun af den voksne, hvilket også er ok, så længe barnet
ikke har haft hænderne i afføringen el.l.

Håndgreb på vandhaner rengøres dagligt
samt efter behov

Nej. Alle armaturer og håndtag på toiletter og i køkkenet
SKAL afsprittes en gang om dagen. Det anbefales, at man
udfører denne afspritning, når alle børn er skiftet, har tisset
og er sendt på legepladsen i middagsstunden.

Hylder og skabe fremstår rene
(rengøringshyppighed)

Ja
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Plastforklæde/overtrækskittel
risiko for forurening

bruges ved Nej. Det anbefales, at man indkøber kitler, så man altid har
nogle liggende i forbindelse med evt. omgangssyge m.m.

Soverum

Bemærkninger

Hvert barn sin madras, dyne og hovedpude

Ja

Sengetøj luftes, før det lægges til opbevaring

Nej. Der bør efter sovning blive luftet ud i rummet

Sengetøj opbevares særskilt for hvert barn –
i et tørt rum

Ja

Sengelinned vaskes ugentligt

Nej. Der var usikkerhed omkring hvor ofte børnenes
soveposer blev vasket.
De skal vaskes hver 14. dag.

Køkken

Bemærkninger

Der er flydende sæbe til håndvask

Ja

Der er engangshåndklæder

Ja

Karkluden skiftes mindst en gang dagligt

Ja

Der anvendes køkkenrulle til optørring af
spild

? Det var der usikkerhed omkring, hvilket lederen følger op
på.

Opvaskebørsten rengøres i opvaskemaskinen
dagligt

Nej.

Viskestykker/karklude koges efter brug

Ja

Håndvask før håndtering af madvarer

Ja

Håndgreb på vandhaner rengøres dagligt
samt efter behov

Nej – ikke konsekvent. De skal løbende rengøres efter behov
dagligt samt afsprittes en gang hver dag

Køleskab afvaskes en gang ugentligt

Nej. Der skal ophænges en seddel på siden af køleskabene,
hvor der opskrives dato for rengøring. Rengøring skal ske
ugentlig.

Temperaturen i køleskabet er under
5 grader C

? Der var ingen termometre i nogen af køleskabene. De skal
indkøbes og temperaturen skal tjekkes jævnligt.

Toilet

Bemærkninger

Toiletter er afskærmede

Ja

Udluftningen er tilstrækkelig

Ja, men de var meget beskidte og skal rengøres, renses
jævnligt, så de fungerer optimalt.

Håndtag til toiletrummet afvaskes dagligt

Nej. Afspritning bør ske dagligt

Håndgreb på vandhaner rengøres dagligt
samt efter behov

Nej. Afspritning bør ske dagligt
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Vandhaner er uden synlig kalk

Ja

Toilet/bidet er rene

Ja

Evt. potte er ren

Ingen potter

Efter toiletbesøg udføres håndvask af såvel
voksen som barn

Ja

Sæbe forefindes i engangsdispenser

Ja

Kun engangshåndklæder anvendes

Ja

Tandbørste og krus er påført barnets navn

Der børstes ikke tænder

Tandkrus opbevares rent

Der børstes ikke tænder

Tandkrus rengøres hver dag

Der børstes ikke tænder

Indeklima

Bemærkninger

Kondens på ruderne

Nej

Lugtgener

Nej

Mekanisk ventilation rengøres

Nej. De bør rengøres jævnligt

Udluftning 5 – 10 min. hver 2. time med
gennemtræk

Nej. Det anbefales, at man i middagsstunden udfører
konsekvent udluftning

Sandkassen

Bemærkninger

Fremstillet af ugiftigt materiale
(ikke af f.eks. trykimprægneret træ)

Ja

Sandet er uden dyreekskrementer

Nej. Man oplever jævnligt, ca. 1 gang i måned, at finde
dyreekskrementer i sandet

Tildækkes om natten

Nej. Det anbefales, at der indkøbes et net, som lægges over
sandkassen. Det er rimelig nemt at afdække sandkassen, da
den er forholdsvis lille.

Sandet skiftes en gang årligt

Nej. Det anbefales, at man i hvert fald udskifter sandet hvert
andet år, hvilket også er realistisk, grundet sandkassens
størrelse.

Motion og frisk luft

Bemærkninger

Førstehjælpskasse

Bemærkninger
Nej, man har sin egen lille samling af plaster m.m., men ikke
en decideret førstehjælpskasse. Det anbefales, at man
investerer i en førstehjælpskasse og sørger for løbende
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opfyldning

Rengøring af legetøj

Bemærkninger

Rengøring af legetøj mindst 1 x mdl. Samt
efter behov

Nej. Men det antages, at det bliver gjort ca. 2-3 gange om
året. Der er dog ingen decideret struktur omkring antal af
vask. Man har tovholdere, men der bliver ikke fuldt op på,
om det bliver gjort samt hvornår og hvor ofte det bør
gøres.Det bør der følges op på at få udarbejdet.
Håndvask, opvaskemaskine og vaskemaskine.

Vaskemetode

Personalets og barnets arbejdsmetoder til afbrydelse af smittespredning
Håndhygiejne
Personalet bør ikke bære ringe,
armbåndsure, armbånd eller kunstige negle
_______________________________________
Både børn og voksne vasker hænder
• Efter toiletbesøg
• Efter hjælp til toiletbesøg og bleskift
• Før hvert måltid
• Før tandbørstning
• Efter næsepudsning
• Efter udendørsaktiviteter
• Efter kontakt med dyr

Bemærkninger
Der er intet forbud, men anbefalinger, hvilket er
tilfredsstillende.

Ja, der bliver vasket hænder før spisning af frokost – og
frugt samt efter toiletbesøg og bleskift.
Hænder afsprittes efter næsepudsning.
Der er ingen husdyr i institutionen

Hænderne gøres våde før indsæbning

Ja

Sæben skummes op

Ja

Håndvaskens varighed er ca. 5 sek.

Ja

Der skylles omhyggeligt af

Ja

Der tørres i engangshåndklæde

Ja

Der anvendes håndcreme eller lotion flere gange
dagligt

Nej

Håndsprit bruges ved barn med diarré

Ja

Der anvendes engangshandsker ved skift af ble med
afføring

Ja

Der vaskes hænder efter brug af handsker

Ja

Vaskekummen er fri for løse genstande (f.eks.
neglebørste)

Ja
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Næsepudsning, nys, host

Bemærkninger

Der anvendes engangslommetørklæder

Ja

Nys og host i albue/ærme

Ja

Håndvask efter næsepudsning

Afspritning foretages

Markeringerne med gult er opfølgningsområder, som der skal handles på.
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